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RESUM
L’Església de Sant Julià d’Argentona és un edifici de caràcter monumental que està
catalogat i protegit pels registres de patrimoni, d’estil principalment gòtic i amb antecedents
romànics on la seva morfologia s’ha anat modificant al llarg dels anys. És per aquest fet que
en el treball s'ha estudiat la seva història per entendre aquest valor i també la del seu entorn.

Aquest treball final de carrera està format per tres grans blocs:
En primer bloc és l’estudi històric. En aquest primer apartat s’ha intentat cercar tota la
informació història que hi ha actualment ja que molt bona part es va cremar durant la Guerra
Civil. Així doncs, en cop entenent el conjunt, les seves parts i la seva evolució històrica s’ha
estudiat l’estat actual centrant-nos en la part estudiada a rehabilitar, la nau i el campanar
renaixentista.
El segon bloc consisteix en l’aixecament gràfic de l’església i la representació gràfica dels
materials que formen aquest edifici.
Per últim, en la tercera part s’ha realitzat la detecció de les lesions que actualment presenta
l’església i la seva representació gràfica. Seguidament, s’ha elaborat unes fitxes de resum
de lesions on es procedeix a explicar la possible causa i proposta de reparació.

Finalment, es conclou el treball amb les conclusions i les recomanacions.
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GLOSSARI
Arquivolta: Element arquitectònic característic del romànic i gòtic, format per un conjunt de
motllures esculpides que separa i divideix amb trams un arc.
Carreu: Bloc de pedra llavorada en les seves 3 dimensions i mateixa magnitud.
Generalment es tracta de peces de grans dimensions.
Clau de volta: Dovella o peça central d’un arc o volta. Sovint està decorat.
Cor: Espai destinat al clero o cantors.
Absis: Part de l’església situada a la capçalera, acullir generalment la taula amb l’altar.
Retaule: Element vertical situat darrera d’un altar artísticament decorat amb pintures o
escultures de fets religiosos, llegendaris, etc.
Tribuna: Galeria alta disposada perpendicularment a la nau central destinada al públic.
Volta de creuaria: Volta típica de l’arquitectura gòtica, està conformada per l’encreuament
de dues voltes de canó o arcs apuntats.
Portalada: Conjunt d’elements arquitectònics que formen la porta i la seva ornamentació
que acostuma a recollir imprès, en els seus peculiars caràcters, l'estil de l'edifici.
Art romànic: Període que es desenvolupa durant els segles X al XIII, estil d’influències
clarament romanes. Planta d’una sola nau. S’utilitzava la pedra, la volta de canó, i l’arc de
mig punt, sense ornamentacions, murs amples amb poques obertures. Normalment amb la
porta d’entrada situada al costat sud.
Art gòtic: L’arquitectura d’aquest moviment sorgeix en el context del renaixement durant el
segle XII fins al XVI. Es podria descriure com l’evolució de les catedrals romàniques, amb
voltes més lleugeres i amb nervadures que permeten més lluminositat i murs més estrets,
també aporta l’arc ogival.
PERSONATGES:
Josep Puig i Cadafalch (Mataró, el Maresme, 17 d’octubre de 1867), fou un arquitecte
modernista, historiador de l’art i polític català. Les seves obres més conegudes són la Casa
Amatller (1898-1900) i la Casa de les Punxes (1903-1905). També fou especialista en art
romànic de fama internacional.
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INTRODUCCIÓ
Aquest estudi històric constructiu i posterior proposta de rehabilitació de lesions de l’església
de Sant Julià d’Argentona, té per objectiu aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits
durant la meva formació i aportar una primera documentació per tal d’afavorir la rehabilitació
i actuació de l’església de Sant Julià.

A continuació passem a detallar més el contingut del treball:

1. Evolució històrica de l'església i de l'arquitectura del poble on es troba, Argentona. Per tal
d'entendre la composició, materials de construcció utilitzats i saber quins són els elements
més característics. Per altra banda, es presenta un directori de l'església de visualització
fàcil i agradable per dividir les seves parts, ja que aquest treball només estudiarà la nau i el
Campanar com a components a rehabilitar.

2. Representació gràfica de l'aixecament arquitectònic i representació de les lesiones que
presenta. Els plànols fan referència a l'estat actual de l'església aportant informació dels
materials als quals la component i per altra banda, les lesions que apareixen. S'han fet
quatre seccions per tal d'entendre el conjunt i una millor representació.

3. Diagnosis per tal de valorar l'estat del conjunt i obtenir una valoració a nivell de
intervenció. Aquesta part es composa per uns fitxes de lesions, on es representen les més
significatives exposant la possible causa i la proposta d'intervenció. N'hi ha una per cada
tipologia i es mostra la més representativa indicant altres exemples amb la codificació
establerta als plànols. Finalment, aquest bloc obté unes conclusions i recomanacions per
aquesta rehabilitació.
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1. LOCALITZACIÓ
L’edifici objecte d’estudi és l’església de Sant Julià, situada a Argentona, un municipi que
pertany a la part mitjana de la comarca del Maresme, a 33km de Barcelona i a 4km de la
ciutat de Mataró. El seu terme municipal és gran, ja que té una superfície de 25,22km2, i va
des del vessant de la Serralada Litoral fins pràcticament al mar, ocupant tot el tram mitjà de
la riera d’Argentona. Al nord limita amb Dosrius i la Roca del Vallès, a llevant amb Mataró, a
ponent amb Òrrius i al migdia amb Cabrera de Mar.

Fig.1 Província de Barcelona

Fig.3 Municipi d’Argentona

Fig.2 Municipis del Maresme

Fig.4 Plaça de l’església, Església Sant Julià
Font: Guia de Carrers, Ajuntament d’Argentona

És un municipi tranquil, envoltat d’un magnífic entorn natural i amb una gran riquesa cultural
i teixit associatiu. La riquesa i la diversitat del patrimoni natural i cultural potencien l’atractiu
residencial de la vila. Els seus 12.000 habitants es reparteixen entre el nucli urbà, el barri del
Cros i les diverses urbanitzacions, com Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí, Can Ribosa,
Madà, Can Vilardell i la Plana Sita. L’ascens més significatiu de població es pot situar a
partir de la dècada dels anys 1950, però sobretot en la dècada de 1960, per l’onada
immigratòria del sud de la Península, i en els darrers anys , per la fixació de la seva
residència de moltes famílies de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
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L’església de Sant Julià, està situada en un dels punts més emblemàtics del municipi, a la
plaça de l’església en ple nucli urbà de la vila, conjuntament amb el Museu del Càntir, una
institució pública gestionada pel Patronat Municipal. La plaça de l’església està catalogada
del patrimoni amb la codificació C1-20

Fig. 5 Plaça de l’Església i Museu del Càntir

La vila es troba molt ben comunicada per autopistes i carreteres. Passa pel sud del terme
l’autopista A-19, de Barcelona a Palafolls, que travessa el Maresme de forma longitudinal, i
l’autovia C-60, que va de Mataró a Granollers. També cal destacar la situació estratègica
d’aquest municipi a l’estar situat entre dos espais d’interès natural: la Conreria – Sant Mateu
– Céllecs i el Montnegre – Corredor.

La Vila compte amb un patrimoni immoble del 66,20%, el qual el 41,41% és edifici, el conjunt
arquitectònic equival al 6,20%, l’element arquitectònic és del 7,89%, el jaciment del 10,42 i
l’obra civil equival a un 0,28%. Així doncs, el conjunt arquitectònic, format per l’agrupació
física de diferents edificis i elements arquitectònics, que es poden entendre solidàriament
pels seus valors formals i volumètrics correspon a un percentatge important pel municipi.
L’església de Sant Julià d’Argentona situada a la plaça de l’Església número 1, té una
referència cadastral: 0207720DG5000N0001DX i amb referència cadastral de parcel·la:
0207720DG5000N

Fig. 6 Cartografia cadastral- Sede electrònica del Cadastre
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI – ESTAT ACTUAL
L’Església de Sant Julià és un edifici religiós construït entre els anys 1515 i 1539 per
iniciativa del rector Lluís Desplà, que posteriorment va ser ardiaca de Barcelona i pels
arquitectes, mestres d’obres, Miquel Canut de Girona i el francès Perris Absolut. Més tard,
l’any 1897, fou restaurada per l’arquitecte modernista Puig i Cadafalch que va reconstruir,
alhora, la capella modernista del Santíssim.

Fig.7 Església de Sant Julià

L’edifici està catalogat com a bé en el règim jurídic, del qual el patrimoni objecte de protecció
és classificat, a efectes d’aplicació de la present normativa a la categoria BCIL. És a dir, es
declarat Bé Cultural d’Interès Local d’acord amb la llei 9/1993 del 30 de setembre del
Patrimoni Cultural Català, amb codificació E1-01.
Per altra banda, com he esmentat, l’església datada del segle XVI-XVII pertany a l’estil
arquitectònic, gòtic tardà, present en la seva arquitectura. El gòtic va sorgir a través de
Suger, monge francès i abad del monestir de Saint-Denis, una població situada al nord de
París. L’estil va agrupar la arquitectura tardorrománica incluint entre d’altres l’arc apuntat i
les voltes nervades i Suger tenia la aspiració de substituir els murs de pedra per vidries de
color, per que mitjançant la filtració del raigs de llum es transformessin en una representació
simbòlica de la il·luminació divina, també va presentar una nova actitud mes positiva davant
la vida i el present. Més tard, després del progrés del gòtic i la seva maduració sorgeix el
gòtic tardà, que ve acompanyat de excessos i extravagàncies ornamentals; moltes
intervencions tècniques d’origen estructural perden el seu paper funcional original, per
adoptar una missió purament decorativa.
Així doncs, el seu origen és a França però l’estil arriba a Espanya caracteritzada per una
armadura prima de nervis de pedra, contraforts i arcs votants, per alliberar els edificis dels
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murs de carga i obrir-los a la llum natural, juntament barrejant-se amb les tradicions
romàniques locals i absorbint també les influències decoratives de l’arquitectura morisca.
Cal destacar que a Catalunya, es va desenvolupar una tècnica particular en la construcció
de les voltes i en guanyar altura en les naus laterals present en la Catedral de Barcelona
(1298-1420) i l’església de Santa Maria del Mar (1329-1383) com a exemples.

2.1 Morfologia i característiques arquitectòniques
Centrant-os en l’edifici objecte d’estudi, començaré parlant de la seva morfologia i
seguidament de les característiques arquitectòniques.
L’edifici es composa de la nau central, el campanar, la capella del Santíssim i de la torre
comunidor. En aquest treball s’estudiarà la nau i el campanar com a objecte de rehabilitació
però també faré una pinzellada descriptiva de les altres parts que componen l’església per
entendre el conjunt.
2.1.1 Planta
Morfològicament l’església és de planta de creu llatina, és a dir, una creu formada per dos
segments de diferent llargada que es creuen en angle recte, on el segment menor creu el
més llarg en una proporció de tres quarts, fa referència a la forma del crucifix de la tradició
cristiana.
2.1.2 Façana

La façana principal es pot veure que està arrebossada i pintada de color cru i a les vores
perimetrals la formen grans carreus de granit gris emmarcats perimetralment de color blanc.
El carreu és una pedra tallada, comunament en forma de paral·lelepípede rectangular, per la
construcció de murs i pilars, aquets carreus de l’edifici en concret provenen de Montjuïc.
L’entrada principal té una portalada rectangular de marc acanalat coronat per una arquivolta
dovellada i amb bordó del gòtic flamejant. Damunt hi ha una rosassa calada i una minsa
cornisa capçades amb absis semicircular. De la façana en destaca la rosassa i els dos
sarcòfags que flanquegen la portada, procedents de Sant Pere de Clarà.
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La rosassa o rosetó és un gran finestral circular, calat i vidrat, que es troba als murs de les
esglésies gòtiques, especialment a la façana, tal i com es contempla al edifici estudiat. És un
element ornamental que transmet, a través de la llum i del color, el contacte amb
l’espiritualitat.

També cal destacar, els dos sarcòfags de pedra tallada que flanquegen a banda i banda de
la portalada de l’Església de Sant Julià. Provenen de l’església de Sant Pere de Clarà, un
priorat benedictí del Municipi d’Argentona també inclòs a l’inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. És una església petita d’estil gòtic d’on prové el sarcòfag situat a
la banda dreta de la porta d’entrada situat sobre dos permòdols. Aquest té el vas d’
estructura ortoèdrica amb una tapa de doble vessant. Mesura 87cm de llarg, per 52 cm
d’ample i 107 cm d’alt. No conserva cap mena d’inscripció ni representació icònica. L’altre
sarcòfag també té estructura ortoèdrica amb una tapa de doble vessant. Mesura 107cm de
llarg, per 35 cm d’ample i 68 cm d’alt. A la cara de davant del vas hi ha dues bandes laterals,
amb dos cercles lobulats a cada un, al mig dels quals hi ha un escut llis. Al centre hi ha
marcat un espai quadrat per contenir la inscripció. La tapa presenta dos quadrats centrats on
es repeteixen els motius decoratius del vas. La datació d’aquest sarcòfag es pot realitzar a
partir dels motius decoratius d’escuts heràldics envoltats de cercles lobulats. Aquest motiu
decoratiu, a partir d’altres exemples conservats, el podem datar en el segle XIV.

Fig.8 Façana església i sarcòfags

Així doncs, en el següent directori podem veure les parts de l’església i un recull d’imatges
per situar-nos:
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Fig.9 Planta directori

11

12

TREBALL FINAL DE GRAU – CONVOCATÒRIA JUNY/JULIOL 2017
AIXECAMENT I REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA D’ARGENTONA

2.1.4 Nau central
La nau central, objecte d’estudi, és la part de l’església anant des de la porta d’accés a la
capçalera on hi ha l’absis i que es compensa entre una renglera de pilars, quatre de forma
octogonal i uns murs laterals, tot de pedra.
Per accedir-hi es pot entrar per l’entrada principal ubicada a la plaça de l’església o bé pel
pati que hi ha a la façana sud de l’església. En aquesta, trobem la Capella del Santíssim i
posteriorment la torre comunidó. A mà esquerra, s’accedeix al campanar.

Fig.9 Nau central

Fig.10 Entrada Principal

Fig.12 Entrada pati

Fig.11 Entrada al Campanar

Fig.13 Pilars Octogonals

2.1.5 Naus Laterals
Les naus són de quatre trams separades per arcs formers apuntats. L’arc former és un
element arquitectònic corb, que discorre paral·lel a l’eix longitudinal de la nau; la seva funció
és sostenir els murs superiors de separació entre les naus d’una estructura. Aquests arcs
van de pilar a pilar coincidint amb els trams de la volta.
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Fig.14 Naus laterals

Aquets estan coberts per voltes ogivals amb arcs torals apuntats. La volta apuntada o ogival
és aquella formada per la projecció de l’arc ogival o apuntat. La intersecció de dues voltes
apuntades dóna una volta de creueria. A l’església estan presents les voltes de creueria, tal i
com és una volta característica de l’arquitectura gòtica. Com he dit, està format de dos arcs
apuntats, a més d’estar reforçada per quatre nervis diagonals que s’encreuen en la clau.
Consta de dos elements: els arcs, que constitueixen la seva carcassa i els panys, que
cobreixen els espais intermedis entre els arcs.

Fig.15 Arcs formers apuntats

Fig.16 Volta de creueria naus laterals

2.1.6 Capçalera
La capçalera, la forma un absis poligonal de set costats, ubicat a darrera de l’altar.
Actualment, a l’altar major hi ha uns tapissos de la primera època de Grau Garriga, un artista
de Sant Cugat del Vallès, Barcelona considerat un clar exponent de la renovació del tapis
contemporani a Espanya, també muralista.

Fig.17 Capçalera i altar principal

Fig.18 Absis poligonal
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2.1.7 Cor
Té un cor als peus amb barana de fusta de melis sobre d’un arc carpanell i una volta de
creueria. L’arc carpanell, és un arc rebaixat simètric semblant a una el·lipse i que, per
facilitat de traçat, es compon d’un nombre senar d’arcs de circumferència tangents entre ells.

Fig.19 El cor

Fig.20 Arc Carpanell

2.1.6 Campanar
El campanar és renaixentista de l’any 1521 i es troba adossat al mur nord de l’església, prop
de la façana de l’edifici. L’interior de la planta baixa acull una capella lateral coberta per una
volta de canó perpendicular a les voltes de la nau, és de carreus mitjans ben escairats i té la
funció de baptisteri. La torre és de planta quadrada, construïda amb carreus regulars de
granit, que es compon de tres cossos separats un de l’altre per una motllura senzilla que
segueix tot el voltant. El de baix és totalment llis; s´hi pot observar, des de la plaça, el canvi
de la tipologia de carreus de la fàbrica anterior i de l’esmentada reparació a l’alçada de la
teulada de l’església. El cos central presenta dos finestrals d’arc apuntat amb el marc
acanalat, a llevant i a ponent i un de sol als laterals restants. Té unes fines motllures al
dessota i sota als finestrals l’esfera del rellotge. La part més alta és decorada amb quatre
gàrgoles als cantons en forma d’àligues. L’acabament de la torre es troba ornamentada amb
quatre merlets per cara.
Morfològicament, la planta té 5,75 metres per banda, i l’alçària dels tres cossos relacionats
és de 14,50, 5,90 i 2,90 metres respectivament. L’alçada total del campanar és de 22,30
metres. L’accés al campanar es realitza per una escala interior de la torre feta de pedra amb
barana de ferro amb l’entrada al costat de ponent de la nau lateral; a l’alçada del cor, una
escala de cargol d’obra, dins un cilindre, puja arrapada al mur oest del campanar fins a ala
cel·la, des d’allà, per una escala de gat, s’arriba al terrat.
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Un tret característic és la orientació del finestrals del campanar. Aquí vegem una imatge on
compara varis campanars de la zona amb la seva distribució de finestrals segons la
disposició de els campanes.

Fig.21 Orientació dels finestrals de varis campanars

Fig.22 Campanar renaixentista d’arcs apuntats adossat al mur nord
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2.1.9 Capella del Santíssim
La capella del Santíssim datada de primers del segle XX, neogòtica va ser construïda per
Puig i Cadafalch. Està formada per tres trams coberts per voltes de creueria i capçada per
un absis poligonal de cinc costats. Els seus murs estan coronats per merlets esglaonats a tot
al llarg del carener de les façanes i de l'absis poligonal, i per gàrgoles figuratives sobre els
contraforts, tant en la capella com en l'edifici del temple, sempre en les capçaleres. Té dues
entrades, la principal al frontis orientat al sud i una de lateral pel cantó de llevant.

Fig.23 Fotografia interior i exterior Capella del Santíssim

Cal remarcar l’arquitecte Puig i Cadafalch l’arquitecte d’aquesta capella ja que és un
important arquitecte del país. Estudià arquitectura (1883) i ciències exactes a Barcelona
(doctorat a Madrid el 1888). També va ser l’arquitecte municipal de Mataró l’any 1889. Com
a obres importants, a destacar, la Casa Amatller (1900) a Barcelona i la projecció d’enllaç de
la Via Laietana amb el nucli antic de Barcelona.
A part de la restauració de l’Església de Sant Julià d’Argentona, va restaurar les esglésies
de Sant Martí Sarroca i Sant Joan de les Abadesses, també impulsà les excavacions
d’Empúries a través de l’Institut d’Estudis Catalans, entitat la qual fou cofundador i president
durant molts anys.
Es considerat l’últim representat del modernisme i el primer del noucentisme. Segons alguns
experts les seves obres es poden dividir en tres etapes: la primera com a període
modernista on utilitza com a model la masia catalana, la segona es pot definir com un
idealisme racional, una tendència arquitectònica basada en els gustos de l’alta burgesia. La
tercera és el període monumentalista, i es desenvolupa paral·lelament a la celebració de la
Exposició Internacional de Barcelona (1929), de la que Puig va ser l’arquitecte principal.
Fent referència a Puig, continuem amb l’explicació dels diferents cossos de l’església.
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2.1.10 Torre Comunidor
Hi ha una gran torre de dos pisos de planta quadrada aixecada l’any 1589 per el mestre
d’obres Joan Salvador de Mataró. Està situada a poca distància de l’esquerra de la
capçalera i està destinada a comunidor. El comunidor o conjurador, paraula derivada del
verb comunir, es refereix, en aquest cas, a la petita habitació superior de la torre amb
finestres als quatre vents, que servia antigament per conjurar les tempestes i els mals
esperits.

Fig. 24 Torre Comunidor

Un cop havent fet referència a les diferents parts, procedim a explicar la evolució històrica de
l’edifici i del seu entorn.

3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’EDIFICI
3.1 Història d’Argentona
Per tal de comprendre l’evolució història de l’església de Sant Julià, primerament faré una
breu referència a l’evolució històrica d’Argentona.
A Argentona s’hi ha trobat diferents jaciments arqueològics que demostren una llarga i
antiga ocupació del territori. Un territori clau, summament estratègic, amb un clima suau i
unes bones terres pel conreu, que han estat la base de la seva economia des del neolític
fins fa ben pocs anys. Es tracta d’un poblament dispers des de ben antic, sobretot al voltant
de la Riera, que era l’eix de comunicació entre la costa i les terres d’interior. A més és un
territori dins l’àrea d’influència del poblat ibèric de Burricac (Cabrera de Mar), primer, i la
ciutat romana d’Iluro, més tard.
La referència més antiga del lloc és la de l’església de Sant Martí, prop “del riu d’Argentona”,
documentada l’any 878, i confirmada el 987 al monestir de Sant Cugat del Vallès; i que a
l’any 1315 ja estava derruïda. L’església de Sant Julià d’Argentona és documentada des del
1023 i consta com a parròquia des del 1068. Dins el terme tenien possessions el monestir

TREBALL FINAL DE GRAU – CONVOCATÒRIA JUNY/JULIOL 2017
AIXECAMENT I REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA D’ARGENTONA

18

de Sant Marçal de Montseny i el priorat de Sant Pere de Clarà. Així, al segle XIV es troben
diversos masos establerts, que configurarien el primer nucli del poble, al voltant de l’església
i resseguint el camí que portava a la font pública i més enllà del camí ral de Granollers a
Mataró.

El segle XVI és molt important pel creixement de la vila. Baixa la mortalitat, i això permet que
els fadristerns s’instal·lin pel seu compte, i que necessitin espais per construir-hi els seus
habitatges. Aquest creixement també es reflexa en l’església, renovada entre 1515 i 1539.

Fins la segona meitat del segle XIX no es produeix un creixement significatiu, motivat per un
nou centre d’interès: les aigües de fonts minerals i medicinals. Una de les conseqüències
més notables d’aquest fet fou un innovador Pla d’Eixample de l’any 1874, anterior al de
Mataró. Es construïren clavegueres, s’instal·là la il·luminació per gas i arribà l’aigua potable
a les cases. Pel contrari, el boom desmesurat d’urbanitzacions accelerà la pèrdua de zones
agrícoles i de bosc.

3.2 Edificis històrics d’Argentona- Arquitectura de l’entorn

3.2.1 Edificis anteriors al segle XVI:
Destaquen els edificis religiosos de l’època romànica com Santa Maria del Viver (273), Sant
Pere de Clarà (220), i les restes de Sant Jaume de Traià (22), catalogades aquestes últimes
com a jaciment.
3.2.2 Edificis del segle XVI-XVII:
Són majoritàriament les masies, classificades en grups.
 Grup I: Edifici de planta baixa i pis, amb coberta inclinada a
dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal.
 Grup II: Edifici de planta baixa i pis, amb coberta a dues
aigües i el carener perpendicular a la façana principal.

 Grup III: Edifici de planta baixa, pis i golfes en la part
central, aprofitant la major alçada de la coberta, de les
mateixes característiques que en el grup anterior. De fet, és
una variant del grup anterior.
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 Grup IV: Edifici de planta baixa, pis i golfes en la part
central, però en aquest cas situades en un cos sobreelevat
respecte el pla principal de la coberta, sempre a dues

aigües, amb el carener perpendicular a la façana
principal. Aquesta configuració els dóna un aspecte
que recorda a la basílica romana, per la qual cosa
també s’ha anomenat tipus basilical. També s’entén
com una variant evolucionada del grup II.
 Grup V: De les mateixes característiques que el grup
anterior, també com a evolució del grup II, però modificant
l’orientació de la coberta del cos de les golfes; en aquest
cos, les aigües vessen en les dues façanes principal i
posterior. Era una solució més econòmica que la del grup
IV, ja que les bigues podien anar recolzades directament
sobre les parets del cos central, estalviant-se la biga carenera o les encavallades.
 Grup VI: Es tracta d’un edifici de planta baixa, pis i golfes en tota la superfície de la
planta. La coberta es resol a quatre aigües, formant un conjunt robust i volumètric. És el
tipus conegut com a “casa pairal”, essent una construcció associada a grans finques i
amb bons recursos econòmics, ja que aquest tipus de coberta i la major superfície de
forjat i de façanes augmenta considerablement les despeses de construcció. A
Argentona destaca el nombre de masies d’aquest grup
La resta dels edificis es troba en el nucli urbà. Una part d’ells va ser construïda per
respondre a les necessitats socials del creixement de la població, com ara l’església
parroquial de Sant Julià (171), la Rectoria (170), l’ermita de Sant Sebastià (197) i l’edifici de
l’antic Ajuntament (210).

3.3 Història de l’Església de Sant Julià
Les primeres notícies de la parròquia són del 1023. Era una primitiva església romànica.
Anteriorment, el 981, es ven una propietat al terme de Parpers que afrontava amb una vinya
de Sant Julià, que podem suposar que es refereix a la parròquia. L’església romànica devia
desaparèixer amb la construcció del posterior temple gòtic i ara edifici objecte d’estudi.
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Fig. 25 Autor/any: Francesc Xavier Parés i Bartra (1915)

Fig. 26 Autor: Damians i Recoder, Ferran, m.1945 Data document original: ca.1918
El creixement demogràfic del segle XVI, generat per una elevada valoració de la mà d’obra a
Catalunya, va comportar una important immigració procedent d’Occitània, l’apogeu
d’aquesta onada immigratòria es produeix entre el 1580 i el 1585, quan un cens de l’hospital
de la Santa Creu de Barcelona dóna proporció d’un 38% de la població procedent de
territoris de la corona francesa; el 1637 aquesta immigració representava entre un 10% i un
15% de la població del litoral català. Això explica la necessitat d’aixecar una nova església
parroquial.

El 13 de desembre de 1514 es signava el contracte de reedificació del nou temple
parroquial; el signarien el rector Lluís Desplà, els jurats Pere Ferrer i Joan Bramona i els
obrers Jaume Llentisclà i Joan Mallol, d’una part, i els mestres de cases Miquel Canut, de
Girona i Perris Absolut, francès. El conveni es fixaven les dimensions de l’esglèsia que havia
de fer setze canes de llarg i cinc d’amplada, prevenint una sòlida fonamentació, aixecament
de parets de pedra i contraforts per consolidar l’església. Així mateix, havia de contenir dues
capelles laterals, un portal de pedra de Montjuïc en la part de ponent, cinc finestres a migdia,
dues piques baptismals i un cor de pedra de Montjuïc.
El temple a reedificar contaria a més, de varis elements de caràcter ornamental, limitats a
quatre claus pétreas y dos de petites, per el tancament de les bóvedes de la nau central,
també esculpides sobre pedra de Montjuïc. Aquest mateix material, s’utilitzaria per els arcs
apuntats.
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Finalment, entre els pactes de caràcter tècnic, es va determinar un plaç d’execució de sis
anys i per aquesta obra els parroquians pagarien 1010 lliures barceloneses. Sabem que
l’obra finalitzaria aproximadament cap al 1521 i l’any 1539, concretament el 12 d’Ocutbre, va
ser celebrada la cerimònia de consagració del memorial temple parroquial de Sant Julià,
d’Argentona. Data inscrita en l’arquivolta de la porta.
A l’any 1934-1939 durant la Guerra Civil es van destruir el retaule de l’altar major, obra
cabdal del gòtic català, la trona renaixentista i tots els altres altars, concretament, va ser
cremat durant la nit del 22 de juliol de 1936.

Fig. 27 Fotografia del retaule major i la trona cremades
A l’interior hi ha els tapissos de Josep Grau Garriga i el mosaic de la Mare de Déu de
Montserrat, obra de Rodolf Tur i els seus fills Lídia, Rodi i Jordi Tur Fonts, tots ells
argentonins.

Les gàrgoles citades estan esculpides amb una pedra que ha sofert molta erosió, així doncs,
durant el 2008 i el 2011 s’han restaurat les gàrgoles. Amb el pas del temps, la pedra original
s’havia malmès i en alguns casos les figures estaven totalment desdibuixades. Les
reproduccions s’han esculpit amb una pedra més resistent provinent de l’antic pont romà de
Barcelona que en garanteixi la durabilitat.
En procés de restauració ha consistit en realitzar un motlle de silicona de les peces abans
de treure-les, per posteriorment reconstruir la forma original. Seguidament es van esculpir.
Una altra peça de l’església és el rellotge de la torre. El rellotge té 112 anys, i fou patrocinat
per en Leandre Jover, tal i com esmenta una placa que hi ha en la porteta d’accés a la
maquinària del rellotge: “Leandro Jover y Peix regaló este reloj al pueblo de San Julián de
Argentona. En nombre propio y memòria de sus antepasados. 1ro de novembre de 1905”.
Segons Jaume Clavell, aquesta família havia estat molt benefactora a inicis del segle XX,
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patrocinant la reforma del temple i la restauració del retaule. El rellotge fou construït per la
firma barcelonina Besses, i en substituí un altre instal·lat a mitjants del segle XVIII.

Fig. 28 Fotografia del campanar amb el rellotge

3.4 Ampliació de Sant Julià d’Argentona (1575-1604)
El primitiu edifici gòtic era de nau única i absis heptagonal amb creuer i una capella
adossada sota el campanar. La nau tenia tres crugies cobertes amb volta de creueria.
Aquesta primitiva església gòtica es va anar ampliant al llarg del s.XVI amb la obertura de
capelles laterals en etapes successives. El 20 d’abril de 1575 per fer la capella del Sant Crist
a un costat de l’església parroquial. Posteriorment, el 16 de 16 de gener de 1584 el bisbe
Joan Cabanyes va donar llicència per fer la capella de Sant Joan Baptitsta, la qual es va
construir el 1593 sufragada per la família Cabanyes amb un cost de 100 ducats. La última
capella obrada va ser la dels sants Abdon i Senen. El 25 de gener de 1605 es va signar el
contracte per edificar aquesta capella lateral pel mestre de cases d’Argentona Joan Roger.
Aquesta ampliació li va donar l’aspecte de nau única amb dues Campelles laterals separada
amb dos arcs formes sobre pilars a banda i banda.

En el transcurs del segle XVI, també es va fer patent la necessitat de la pràctica de
determinades obres complementaries, tals com la de la construcció de una nova
dependència destinada a sagristia, de la qual es va donar llicència l’1 de novembre de 1578 i
el 25 de setembre de 1583 es va signar el contracte per la seva construcció, juntament amb
la torre comunidor, que com hem nombrat la va executar el mestre d’obres de Mataró, Joan
Salvador. Aquestes obres es van acabar a principis del 1589.

També, va caldre refer el campanar gòtic original segons consta en el contracte signat el 6
de maig de 1559 entre els mestres de cases Bertran Felip, de Barcelona, i el vicari de la
parròquia Bartomeu Morera. En el contracte, a banda d’altres detalls, també s’especifica
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que, tants els finestrals de les campanes i les voltes de l’interior, així com la decoració de la
part superior amb merlets, han de prendre com a model el campanar de Cardedeu.
També el segle XVII, va ser construïda la capella del Santíssim a l’espai que havia ocupat
l’antic cementiri.
El 1897 l’església va ser ampliada per Puig i Cadafalch i refeta en estil neogòtic, amb absis
poligonal i coberta amb volta de creueria. L’exterior es veu reforçat amb contraforts ornats
amb gàrgoles i un ràfeg de ceràmica amb un escut enmig. L’interior té el parament recobert
amb esgrafiats de motiu floral. Les claus de volta estan esculplies, una d’elles amb la data
de construcció.
Com he citat, la Capella del Sagrament fou construïda el 1673, però l’agost del 1896 el
rector feia una instància al consistori notificant que procedien a reformar la capella sota la
direcció de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch que afegí a la capella del sagrament nou
gàrgoles d’estil gòtic que representaven monstres formats per la combinació de parts dels
cossos d’animals diversos.

Fig. 29 Gàrgola
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3.4.1 Evolució representativa

Fig. 30 Planta Primitiva

Fig.31 Ampliació segle XVI

Fig. 32 Ampliació entre segles XVI/XX
Informació extreta: Tesi doctoral de
Joaquim Graupera L’art gòtic al Baix
Maresme. Facultat de Geografia i
Història Universitat de Barcelona

TREBALL FINAL DE GRAU – CONVOCATÒRIA JUNY/JULIOL 2017
AIXECAMENT I REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA D’ARGENTONA

4. PLÀNOLS D’ AIXECAMENT

25

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

26

0,70
0,9
5

0,95

0,95

0

0,9
6

1,91

8
1,9

0,9

9

2,21

27

2,

0,7
0

0,7

0,98

2,23

9

0,70

0,9

14
2,

4
2,2

1,87

0,98

0,70

0,82

0,70

0,75

0,82
0,76
1,91

8,46

1,91

7

6,83
0,82

0,70

10,44

0,86

1,50

0,82

1,38
7,19

1,65

0,00m

0,82

1,91
1,02

0,70

2,65

1,54

0,82

3,60

1,90

1,71

3,41

5,47

5,81

5,37

5,28

3

0,96

5

1,4

0,73

5
1,4

0,50

2,29

0,77

3,29

+0,04m

-0,12m

-0,40m

0,81

2,38
1,40

0

0,9

+0,16m

-0,40m

-0,20m

2,44

1,07

9,07

2,75

1,08

6

1,29

1,19

2,0

2,43

0,83

4,99

1,91

4,98

0,83

4,90

3,64

1,70

6,30

1,45

QUADRE DE SUPERFICIES

5

2,14

7,53

32,04

1
2,4

0,65

1,45

1

7,99

4

7,83

7,87

2,38

2,01

1

1,47

10,99

0,8
9

0,65

2,4
3

0,90

1,47

0,90

Sup. (m2)

1. Nau Central

117,85

2. Nau Lateral Esquerra

54,07

3. Nau lateral dreta

65,80

4.

42,63

5. Cor

41,28

6. Campanar

9,43

7.

55,41

2
2,0
0,90

1,12

4,98

4,64

0,83

1,01
1,57

5,31

5,89

1,28

1,30

3,20

2

3,77

1,09

1,08
8,17

6
1,00

9,84

3,12

3,99

3,30

7,67
1,59

0,87

0,35

0,84

10,57

8

0,28

2,72

2,75

1,79

2,34

0,80

3,84

4,21

1,24

3,05

1,87

3,06

5,06

3,53

3,76

3,99

1,43

90

1,

0,

2,16

0,93

6,66

0,83

8. Magatzem

45,88

9. Torre Comunidor

9,16

16,29

E: 1/130

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
PLANTA BAIXA - COTES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

46

0,33

4,94

3,92

2,44

0,60

1,
46

2,47

3,33

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

5,44

2,08

2,74

9

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1,12

0,70

5,71m

0,82

JUNY/JULIOL 2017

P. 01
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

27

5,71m

+0,16m

-0,40m

-0,20m

-0,12m

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

0,00m

+0,04m

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

-0,40m

E: 1/130

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 02
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

28

A'

0,89

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

A

5,71m

+0,16m

0,00m

-0,40m

-0,20m

-0,12m

+0,04m

-0,40m

E: 1/110

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 03
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

29

0,89

+0,16m

0,00m

-0,12m

-0,20m
-0,40m

E: 1/110

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 04
A3

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

+0,04m

B'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

B

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

30

0,89

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1/110

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 05
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

31

0,89

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1/110

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 06
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

32

0,89

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1/110

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 07
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1/110

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 08
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

TREBALL FINAL DE GRAU – CONVOCATÒRIA JUNY/JULIOL 2017
AIXECAMENT I REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA D’ARGENTONA

5. PLÀNOLS D’AIXECAMENT GRÀFIC DE LESIONS

34

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

35

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

NAU I CAMPANAR

E: 1/130

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 09
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA PRIMERA
Pilar de pedra de Montjuic
Murs de carreus de pedra de Montjuic
Murs de massoneria

E: 1/200

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
ESTRUCTURA VERTICAL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA BAIXA

36

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

JUNY/JULIOL 2017

P. 10
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

37

PLANTA PRIMERA

Arcs apuntats de pedra de Montjuic
Arc Carpanell de pedra de Montjuic

E: 1/200

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
ESTRUCTURA HORITZONTAL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA BAIXA

JUNY/JULIOL 2017

P. 11
A3

-

V.01.01

+11,26m

38

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

+11,06m

E: 1/130

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
COBERTA

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

JUNY/JULIOL 2017

P. 12
A3

-

V.01.01

PLANTA PRIMERA

Fisura vertical
Esquera vertical
Desprendiment de l'acabat

E: 1/200

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
LESIONS ESTRUCTURA VERTICAL PLANTA

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA BAIXA
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

JUNY/JULIOL 2017

P. 13
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SA - 03

SA - 02

SA - 01

40

SA - 04
SA - 06

SA - 07
SA - 06

A'

A

SA - 07

SA - 03
SA - 01

SA - 02

Fisura vertical

SA - 04

Esquera horitzontal
Desprendiment de l'acabat

E: 1/200

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SA - 05

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SA - 05

JUNY/JULIOL 2017

P. 14
A3

-

V.01.01

SB - 02

SB - 01

SB - 07

SB - 06

SB - 05

SB - 04

SB - 03

41

B'

B

SB - 07

SB - 05
SB - 02
SB - 03
SB - 01
Fisura vertical
Esquera horitzontal
Desprendiment de l'acabat

E: 1/200

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 15
A3

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SB - 04

SB - 06

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SD - 02

SD - 03

SD - 05

SD - 04

SD - 06

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SD - 01
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SD - 04

SD - 01
SD - 05
SD - 02

SD - 06
SD - 03

C

D
Fisura vertical
Esquera horitzontal
Desprendiment de l'acabat

E: 1/130

TUTOR

D'

ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

P. 16
A3

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

C'

JUNY/JULIOL 2017

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EH - 03

EH - 04

EH - 05

EH - 06

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EH - 02

EH - 04

EH - 01
EH - 06
EH - 05

EH - 03

EH - 02

Fisura vertical
Esquera horitzontal
Desprendiment de l'acabat

E: 1/200

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
LESIONS ESTRUCTURA HORITZONTAL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EH - 01

43

JUNY/JULIOL 2017

P. 17
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EV - 02

EV - 03

EV - 04

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EV - 05

EV - 06

EV - 06
0,8

9

EV - 05

EV - 04

EV - 01

EV - 02

EV - 03

Fisura vertical
Esquera vertical

E: 1/125

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 18
A3

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EV - 01

44

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EV - 10

EV - 08

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EV - 09

EV - 09

EV - 10
0,8

9

EV - 07

EV - 08
Fisura vertical
Esquera vertical

E: 1/125

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL

JUNY/JULIOL 2017

P. 19
A3

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EV - 07

45

-

V.01.01

EV - 11

EV - 12

EV - 13

46

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EV - 14

EV - 11

0,8

9

EV - 12

EV - 14

EV - 13

CAMPANAR VISTA OEST
E: 1/110

TUTOR

CAMPANAR VISTA NORD

ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
LESIONS ESTRUCTURA VERTICAL CAMPANAR OEST I NORD

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

JUNY/JULIOL 2017

P. 20
A3

-

V.01.01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EH - 08

EH - 09

EH - 10

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EH - 08

EH - 09
EH - 07

Excrements d'0cells

EH - 10

E: 1/150

TUTOR
ALUMNA

LAURA PARAREDA RIPOLL
LESIONS ESTRUCTURA HORITZONTAL COBERTA

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EH - 07

47

JUNY/JULIOL 2017

P. 21
A3

-

V.01.01

TREBALL FINAL DE GRAU – CONVOCATÒRIA JUNY/JULIOL 2017
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6. DIAGNOSIS
6.1 OBJECTE DE LA DIAGNOSI
La diagnosi és un conjunt d’estudis necessaris per a la determinació dels paràmetres
buscats, els quals són l’estat de conservació de l’edifici, la necessitat d’intervenció, la
seguretat estructural, la durabilitat, els valors i la història. Tots aquets paràmetres ens
aproxima al dimensionat correcte de la diagnosi. Així doncs, per la rehabilitació de l’església
de Sant Julià d’Argentona elaborarem un diagnosi.
Per fer-ho s’han elaborat uns estudis pluridisciplinaris, tals que són una recollida de tota la
informació necessària, així com, l’estudi històric i documental, una inspecció de l’edifici,
l’aixecament gràfic i l’anàlisi constructiu i estructural.
Finalment, es planteja un diagnòstic, és a dir, una determinació de l’estat de conservació i la
necessitat d’intervenció. També determinar les causes de totes les lesions i dictaminar les
mesures a prendre, les propostes accions a realitzar ja que la diagnosis implica entendre els
sistemes constructius originals del edifici i els sistemes utilitzats en les modificacions
produïdes al llarg del anys. Les diferencies que es troben dins l’estat de conservació del
propi edifici ens han d’ajudar a considerar quines son les mesures adequades per la seva
rehabilitació.
6.2 ESTUDI PATOLÒGIC
6.2.1 Fitxes de Lesions
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HUMITAT PER FILTRACIÓ

EH-04

PLÀNOL 17 - LESIONS ESTRUCTURA HORITZONTAL

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Sostre nau

Element afectat: Interior volta de creueria

Descripció: A la part inferior de les voltes hi ha varies marques al revestiment per humitats que són provocades per l'aigua que es
filtra per la coberta. També hi ha desprendiment del revestiment d'aquestes.
Tipus de lesió:

X

Física

Química

Mecànica
Molt greu

Classificació:

Símptoma

X

Lleu

Aspecte que afecta:

Seguretat

X

Confort

Directe

X

Causa:

X

Altres

Estètica

Indirecte

El mal estat de la coberta i la inexistència de canalons de recollida d'aigües. L'aigua de la pluja entra a través de les juntes de
materials i fissures, conseqüenment causa marques d'humitat circulars del resvestiment. Varies voltes es veuen afectades.

Proposta de reparació:
En primer lloc s'han de netejar totes les juntes de la coberta. Un cop sanejades s'han de rejuntar amb un morter de calç natural
elàstic. Un cop net i rejuntat, es proposa el sanejament i impermeabilització perimetral de la coberta, substitució de teules en
mal estat i instal·lar un sistema de canalització d'aigües pluvials. Finalment un cop la humitat sigui inexistent es podrà substituir
i pintar el revestiment interior de l'esgléisa. En cap cas aquesta operació es farà posteriorment a la exposada primerament.

Fotografies:
Altres exemples d'aquesta lesió,
veure referències en plànols:
EV-14
SD-04
EH-01
EH-03
EH-04
EH-06
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HUMITAT PER FILTRACIÓ I CAPIL·LARITAT

SA-05

PLÀNOL 14- LESIONS ESTRUCTURA VERTICAL SECCIÓ A-A'

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Interior parament vertical

Element afectat: Zona inferior parament vertical

Descripció: Taques d'humitat a les bases dels murs que es repateixen en diferents punts interiors. Allà on la humitat és més important s'ha
desprès el revestiment. Com el cas de la lesió de codificació SA-05 i SA-04.
Tipus de lesió:

X

Classificació:

Símptoma

Aspecte que afecta:
Causa:

Física

Seguretat

X

Directe

X

Química

Mecànica

Lleu

Molt greu

X Confort

Altres

X Estètica

Indirecte

La cota de paviment indica que la lesió la provoca l'aigua que és absorvida dels paraments verticals a través de les juntes i els porus
dels materials. Es filtra i ascendeix per capil·laritat.

Proposta de reparació:

En primer lloc s'ha d'actuar per la part exterior fent un reblert de juntes del mur. Al no contemplar-se eflorescències es proposa
materials que facilitin l'evaporació de l'aigua que absorveix el mur. Com els morters de calç transpirables. Per la part interior, a les
zones afectades s'hauria de sanejar i rehabilitar el parament vertical interior, amb diferents capes de morter de calç natural
transitable. L'acabat final haurà de ser poròs també de materials transpirables com ara l'estuc de calç o pintrua de calç. Material que
facilita l'evaporació.
Fotografies:

Altres exemples d'aquesta lesió,
veure referències en plànols:
SA-04
SD-06
SD-03
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HUMITAT PER FILTRACIÓ I CAPIL·LARITAT

EV-03

PLÀNOL 18- LESIONS ESTRUCTURA VERTICAL FAÇANA
PRINCIPAL

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Exterior parament vertical

Element afectat: Zona inferior parament vertical
exterior

Descripció: Taques fosques a les bases dels murs per la part exterior. També contenen bruticia.
Tipus de lesió:

X

Classificació:

Símptoma

Aspecte que afecta:
Causa:

Física

Seguretat

X

Directe

X

Química

Mecànica

Lleu

Molt greu

X Confort

Altres

X Estètica

Indirecte

La proximitat a l'exterior i també la cota de paviment indica que la lesió la provoca l'aigua que és absorvida dels paraments verticals a
través de les juntes i els porus dels materials i ascendeix per capil·laritat, com el cas anterior, però la zona afectada en aquest cas és a
l'exterior.
En alguns casos la humitat de filtració i capil·laritat es veu afavorida pel mal estat dels paraments verticals que faciliten l'acumulació
d'aigua de pluja.
Proposta de reparació:
La proposta de reparació és la mateixa que en el cas anterior, primer fer un reblert de juntes als murs amb un material que faciliti
l'evaporació de l'aigua que absorveix el mur, com els morters de calç transpirables. Després s'hauria de sanejar la pedra.

Fotografies:
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PRESÈNCIA DE MICROORGANISMES VEGETALS

EH-07

PLÀNOL 21- LESIONS ESTRUCTURA HORITZONTAL COBERTA

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Coberta

Element afectat: Teules de coberta

Descripció: A moltes zones de la coberta hi ha presència de microorganismes vegetals. Apareixen dipositats sobre les teules on s'hi
acumula l'aigua de la pluja. També n'hi ha presència a la part baixa de la façana degut a que és un punt d'humitat i es troba a l'exterior.
Tipus de lesió:

Física

X

Química

Classificació:

Símptoma

X

Lleu

Aspecte que afecta:
Causa:

Seguretat

X

Directe

X Confort

X

Mecànica

Altres

Greu

Molt greu

X Estètica

Indirecte

La intempèria facilita la reproducció dels microorganismes vegetals, a l'exterior tenen unes condicions de aigua llum i aire òptimes
per expendir-se. La falta de pendent de la coberta també és un factor, així com la porositat dels materials i la manca de
manteniment.

Proposta de reparació:

S'ha d'extreure la capa de microorganismes i sanejar tota la superficie de la coberta. Això facilitarà la reparació de possibles juntes
en mal estat. S'aconsella substituir les zones amb mal estat i impermeabilitzar tota la coberta ja que té poca pendent, i a part de
l'aparició de microorganismes molta aigua es filtra i porvoca humitats. L'única zona ja impermeabilitzada es la zona de la façana
principal tal i com podem veure grafiat i amb fotografia al plànol 21.

Fotografies:
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PRESÈNCIA D'EXCREMENTS D'OCELL

EH-09

PLÀNOL 21- LESIONS ESTRUCTURA HORITZONTAL COBERTA

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Coberta

Element afectat: Teules de coberta

Descripció: A moltes zones de la coberta hi ha presència d'excrement d'ocells, la qual cosa malmet les teules.
Tipus de lesió:

Física

X

Química

Mecànica

Altres

Classificació:

Símptoma

X

Lleu

Greu

Molt greu

Aspecte que afecta:
Causa:

Seguretat

X

Directe

X Confort

X Estètica

Indirecte

L'exposició a l'aire lliure i el clima crea una àrea confortant pels ocells, aquets s'estableixen a la zona i malmeten la coberta. Falta de
manteniment.

Proposta de reparació:

S'ha de fer una neteja i en tot cas col·locar elements per tal de no atraure els animals.
Fotografies:
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EROSIÓ FÍSICA

SB-01

PLÀNOL 15- LESIONS ESTRUCTURA VERTICAL SECCIÓ B-B'

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Interior ornament arc de pedra

Element afectat: Arc de pedra

Descripció: Degradació de la pedra que forma l'arc. Tipus de pedra: Pedra de Montjuic.
Tipus de lesió:

Física

X

Classificació:

Símptoma

Aspecte que afecta:
Causa:

Seguretat

X

Directe

Química

X

Lleu

X Confort

X

Mecànica

Altres

Molt greu

X Estètica

Indirecte

Es tracta d'una erosió física d'un element d'interior, la qual cosa la seva erosió pot estar provocada per impactes, desgast per
antigitat o per humitats interiors. Hi ha altres casos com la lesió EV-01 situada a la façana de l'església, concretament a la portalada la
qual la seva pèrdua de material es degut a l'acció física dels agents atmosfèrics, principalment les gelades. El material petri quan
entre en presència de l'humitat, absorveix aquesta aigua i quan esdevé una gelada l'aigua incrementa de volum formant tensions fins
a trencar els porus i a generar l'erosió.
Proposta de reparació:
La reparació consisteix en netejar i protegir la pedra a base d'un tractament hidrofugant per tal que no absorveixi l'humitat.
Seguidament reblert de juntes amb morter de calç natural específic.

Fotografies:

Altres exemples d'aquesta lesió,
veure referències en plànols:
SA-02
EV-04
EV-06
EV-11

SB-01

EV-01
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BRUTICIA SUPERFICIAL PEDRA

EH-02

PLÀNOL 17- LESIONS ESTRUCTURA HORITZONTAL

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Interior volta planta baixa
campanar

Element afectat: Volta de carreus de pedra

Descripció: Presència de taques fosques a la pedra i juntes.
Tipus de lesió:

Física

X

Classificació:

Símptoma

Aspecte que afecta:
Causa:

Seguretat

X

Directe

Química

X

Lleu
Confort

X

Mecànica

Altres

Molt greu

X Estètica

Indirecte

Dipòsit de brutícia a la superfície de la pedra, inclús penetració al poro i a les juntes. Manca de manteniment. En el cas que la brutícia
sigui a l'exterior de la façana com és el cas de la lesió EV-02 la causa principal és estar en contacte amb l'exterior i l'aigua de la pluja
també pot tacar el revestiment exterior. Un altra cas és la lesió EH-10, la part inferior de la coberta de volta de maó de pla del
campanar. Aquesta també presenta brutícia a la superfície per l'alta absorció que té el maó i pel fet d'estar en contacte amb
l'intempèria.
Proposta de reparació:
Es proposa una neteja amb aigua i sabó específic. Primerament, el sabó no serà àcid per tal de no malmetre la pedra. L'aplicació del
producte amb aigua es farà per mitjà d'una esponja suau i s'aclarirà amb un drap sec. Repetir el procés un parell de cops. En el cas
que les taques persisteixin es pot afegir una mica d'amoníac al sabó i repatir l'operació.

Fotografies:

Altres exemples d'aquesta lesió,
veure referències en plànols:
EV-02
SB-02
EH-10

EH-02

EV-02
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FISURA

SB-05

PLÀNOL 15- LESIONS ESTRUCTURA VERTICAL SECCIÓ B-B'

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Parament vertical interior nau

Element afectat: Parament vertical

Descripció: Fisura vertical sensiblement inclinada de poca longitud.
Tipus de lesió:

Física

X

Classificació:

Símptoma

Aspecte que afecta:

X

Seguretat

Causa:

X

Directe

X

Química

X

Lleu

X

Confort

Mecànica
Greu

Altres
Molt greu

X Estètica

Indirecte

La possible causa podria ser l'aixefament del morter de la maçoneria ja que aquesta paret està feta de pedres amb morter de calç.
Aquest aixefament del morter crea petites fisures verticals al llarg dels paraments verticals. A l'edifici tenim altres fisures com SB-04 o
la SA-03 que són sensiblement verticals prop de l'aresta de la paret. En aquest cas la causa podria ser desplom de la paret menys
carregada per gir del fonament o empenta dels sostres.
Proposta de reparació:

En el cas de la fisura SB-05 de poca importància es pot aplicar revestiments que reparanen la fisura i frenen l'aparició d'altres. Són
productes elàstics adequats per cubrir fissures i absorveixen els moviments de contracció i dilatació. També es poden aplicar
productes selladors després de polir-la i posterior repintat. En el cas de les fisures SB-04 o SA-03 s'haurà d'eliminar primer la causa
abans de la reparació, en el cas que sigui per desplom de parets etc.

Fotografies:

Altres exemples d'aquesta lesió,
veure referències en plànols:
SB-04
SB-03
SD-02
EH-05
EV-10

SB-05

SB-04
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ESQUERDA

SA-07

PLÀNOL 14- LESIONS ESTRUCTURA VERTICAL SECCIÓ A-A'

Data d'inspecció: 18/03/17
Situació de la lesió: Parament vertical interior nau
coincidint amb campanar

Element afectat: Parament vertical

Descripció: Esquerda vertical
Tipus de lesió:

X

Classificació:

Física

Química

X

Símptoma

Lleu

X

Aspecte que afecta:

X

Seguretat

Causa:

X

Directe

X Confort

Mecànica
Greu

Altres
Molt greu

X Estètica

Indirecte

En el cas de l'esquerda descrita SA-04, com se situa juntament amb el mur del campanar podria ser un assentament diferencial de la
paret degut als sobreesforços a soportar. Pel que fa a l'esquerda SD-01, és una lesió sensiblement inclinada a 45º formada per
compressió a causa del possible assentament dels fonaments de la zona central de l'edifici. En el cas de l'esquerda SA-01 és una
esquerda horitzontal, la qual comporta un alt risc. La possible causa seria la manca d'aïllament del cèrcol o un gir del recolzament de
l'arc en el pilar per una deformació excessiva de l'arc.
Proposta de reparació:
La proposta concisteix en cosir les esquerdes per mitjà de grapes o de mallats d'acer. Es tracta de situar petits elements metàl·lics en
direcció perpendicular a l'esquerda, solidaris amb les parts de paret a banda i banda de l'esquerda. Primerament, caldrà estudiar-ne
la caua i eliminar-la.
En el cas de la lesió SA-01 ja hi ha un reforç metàlic que manté rigid el pilar per tal d'evitar que l'esquera augmenti.

Fotografies:

Altres exemples d'aquesta lesió,
veure referències en plànols:
SB-06
EV-05
EV-07
SD-05

SA-07

SD-01

SA-01
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6.2.2 Conclusions i Recomanacions
L'església de Sant julià d'Argentona és un edifici històric i monumental, del quals necessita
una rehabilitació adient per mantenir l'arquitectura i la seva funcionalitat. Les conclusions
extretes després de les fixtes resum de lesions són les següents:

Com hem vist als plànols, la majoria dels murs són de carreus de pedra de Montjuic.
Aquesta pedra és gres quarsític del Miocè, explotat a diverses pedreres del Montjuïc des de
l’època romana fins a la meitat dels segle XX. Es una roca sedimentària detrítica arenita i es
tracta d’un gres heteromètric en què predominen els gran de quars (>60%), subrodats o
angulosos, amb quantitats menors de feldspats, moscovita, fragments de roques (micacites,
quarsites, esquists, etc.) i minerals pesants (zircó, turmalina i magnetita). El ciment és
silícic. És una roca molt dura, de color entre gris i gris groguenc, sovint amb bandes i taques
ferruginoses de color vinós.

Les capes de gres alternen amb estrats de conglomerats i de lutites que contenen
abundants fòssils marins. La pedra de Montjuïc ha estat la pedra natural més emprada en la
construcció a Barcelona i rodalia. Entre la gran quantitat d’edificis construïts amb aquesta
pedra destaquen la Sagrada Família, el Palau de la Virreina i el Parlament de Catalunya.

Fig. 33 Pedra de Montjuic
Aquesta pedra és força porosa la qual cosa facilita l’absorció d’aigua i ajuda a la producció
d’humitats.
Així doncs, tal i com està representat als plànols, murs pilars, voltes i obertures estan
formades per aquesta pedra. Pel que fa als murs l’amplada és variable però oscil·la entre
0.90m i 1.30m.

Per altra banda, fent un estudi del tipus de terreny i característiques geològiques del terreny
d’Argentona i del Maresme, el qual és el que sosté l’església s’ha comprovat que en general
són granits procedents de la serralada litoral i amb més baixa proporció de sorra i llims. Tal i
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com ens descriu la imatge extreta de les “Fichas de caracterización addicional de las masas
de agua de Catalunya”.

Fig. 34 Tall geològic de la Riera d’Argentona

Per altra banda, segons la taula podem veure que la permeabilitat del terreny es D-B, ja que
el terreny d’Argentona com hem vist és baixa i la major part del terreny són granits, la qual
cosa s’entén que la majoria d’humitats de l’església siguin per filtració d’aigua de la pluja i no
tant per capil·laritat del terreny.

Fig. 35 Tall geològic de la Riera d’Argentona
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En resum, l'església presenta varietat de tipologies de lesions però la majoria relacionades
amb la humitat. Els materials porosos que la formen, la degradació d' aquests amb les
condiciones de d’intempèrie i pràcticament la inexistència de un sistema de canalització
d’aigua de la pluja afavoreix la filtració d’aquesta creant humitats en diversos punts del
parament vertical tant exterior com interior i del parament horitzontal interior. Això comporta
un posterior despreniment de l'acabat.

Per altra banda, a nivell de lesions estructurals n'hi ha més poques. En aquest punt cal tenir
en compte l'evolució morfològica de l'església estudiada, ja que podria ser una causa
d'alguna lesió estructural.

Com hem estudiat, la nau és va ampliar amb una nova cruixia. Això va comportar una
enretirada de la capçalera per tal de afegir aquest nou espai i per tant, una nova connexió
entre la capçalera existent i la nova cruixia. Cal fer referència a aquesta modificació anterior
ja que actualment hi ha fissures en la junta dels paraments de l'absis, i cal tenir en compte
aquest fet. Respecte les fissures es recomana reparar tal i com s’explica a les fitxes
adjuntes.
Per altra banda, l’església té alguna esquera. La més
important està situada al mur esquerra de la nau coincidint
amb el Campanar. També apareix una segona de longitud i
amplitud similar al mur dret a la mateixa alçada tal i com
està representat als plànols de lesions. Com hem estudiat a
l'evolució històrica de l'església la part del cor és posterior a
la cruixia de la nau, la qual l'arriostrament d'aquest forjat del
cor als murs de la nau es poden haver afectat per aquest
motiu. L'altre factor causant és que el campanar recolza en
aquest mur esquerra i aquest a desenvolupat aquesta
esquerda.
Fig. 36 Esquerda SA-07

Sabem que ha estat intervinguda ja que han posat una reixa de protecció que la cobreix pel
fet de que no hi hagi risc de caiguda d'algun tros de pedra del mur. Tot i així aquesta
esquerda és de les que necessita una intervenció més ràpida tal i com es detalla a la fitxa
corresponent.
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Una altra intervenció passada a nivell estructural és la col·locació del reforç del pilar de la
nau que presenta una esquerda. Aquesta lesió afecta a la secció del pilar i per tant és
necessària una intervenció com la proposada a la fitxa d’esquerdes. Cal tenir en compte que
molts arcs de les voltes de creueria de la nau van ser substituïts per formigó. Es van
construir amb motlles de igual forma que els anteriors formats per pedra. És fàcilment
detectable el canvi de material pel color més fosc que origina el formigó. Vegem-ne una
imatge.

Pedra, color gris clar

Formigó, gris
tonalitat més fosca

Fig. 37 Esquerda SA-07

Seria possible que pel canvi d'estructura horitzontal, aquest pilar revés un major esforç i
conseqüentment hagués manifestat aquesta esquerda.

Una altra esquerda significativa és la situada a la part superior de la rosada. És una
esquerda de no gaire longitud però de amplada important. S'hauria de procedir a una
intervenció acorada mirant primer si està estabilitzada o bé intervenir en estabilitzar-la.

Un altra part afectada que cal remarcar d'aquesta diagnosis és la coberta. Es tracta d'una
coberta a dos aigües amb un pendent gens pronunciat. Presenta un desnivell on es pot
identificar la part del cor com a posterior. També hi ha una zona on es pot contemplar un
tram de teules més noves, pertanyents a les parts construïdes posteriorment. De la coberta
com hem esmentat no hi ha instal·lat un sistema de canalització d’aigua de la pluja adient, ja
que només s’utilitzen les gàrgoles per evacuar l’aigua. Tot i així tal i com està grafiat als
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plànols hi ha una impermeabilització en el perímetre del primer tram ja instal·lat. Es
recomana una impermeabilització general i instal·lar un sistema de canalons per la recollida
d’aigües tal i com s’ha esmentat a la fitxa de lesions de coberta. Són aquets factors
majoritaris que desenvolupen microorganismes i humitats a l’edifici, encara que un cop
establertes aquestes actuacions recomanades i posterior sanejat i tractament de la humitat,
així com també un manteniment serà una millora pel manteniment de l’església.

De les lesions estudiades es recomana que es faci una intervenció lo més aviat possible per
evitar que augmentin les lesions i així com poder conservar amb bon estat l'edifici.
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7. CONCLUSIONS
En aquest treball final he pogut plasmar els meus coneixements adquirits al llarg de la
carrera. Així com també els coneixements del DAC de rehabilitació, curs que he impartit
paral·lelament amb el treball. Per altra banda, aquest treball també m'ha ajudat a
desenvolupar els coneixements que he desenvolupat al DAC de rehabilitació i així poder
posar en pràctica molts dels coneixements estudiats.

Aquest treball s'ha estructurat en tres grans blocs. El primer de localització, descripció dels
cossos que formen l'església i la seva història i valor. Podem concloure que l' església de
Sant julià d'Argentona és un edifici singular i carismàtic i aquest treball vol donar entendre la
necessitat d’actuació a curt termini per la conservació de l’edifici.

Entès el seu valor, en la segona part s'ha dut a terme l'aixecament gràfic. Al qual podem
veure que les parets no són paral·leles, es a dir no presenta una forma regular en els seus
elements. Aquest apartat ens dona una visualització representativa i entenedora del conjunt
que ens ha servit per la diagnosis.
El tercer bloc d’estudi de lesions vol donar l’evidència de les lesions existents i es recomana
revisar l’estat de l’estructura sobretot de les esquerdes més rellevants i així es podrà decidir
l’abast de les actuacions proposades per tal de millorar l’estat de conservació del conjunt.
Tal i com s'ha estudiat, presenta poques lesions de classificació greu o molt greu, és a dir,
les que són presents són lleus però necessiten també una teràpia. Es recomanable que
t’intervingui a curt plas per tal de que no es desenvolupin i sobretot que hi hagi un
manteniment planificat per evitar que l'edifici es vegi afectat en tots els punts esmentats.
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